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Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor
jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar
schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf
kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur
complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft
gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar
buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna
praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die
meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op
zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
VW Polo Petrol & Diesel Service & Repair Manual R. M. Jex 2007 Hatchback, including
special/limited editions. Does NOT cover features specific to Dune models, or facelifted Polo
range introduced June 2005. Petrol: 1.2 litre (1198cc) 3-cyl & 1.4 litre (1390cc, non-FSI) 4-cyl.
Does NOT cover 1.4 litre FSI engines. Diesel: 1.4 litre (1422cc) 3-cyl & 1.9 litre (1896cc) 4-cyl,
inc. PD TDI / turbo.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president
kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van
het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is
de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het
liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer
een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt,
zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel
actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt
lezers een nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen
waarvan ik dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist
ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de
klappen op. Tot de dag dat ik brak. En juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten
wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te vinden
die me had verkocht.
Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain Verlangen Gretchen Lowell, de verleidelijkste
vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell is beeldschoon, briljant en... Een
seriemoordenaar. Een klassieke femme fatale in de letterlijke zin van het woord. Gretchen, de
aartsvijand en ex-geliefde van rechercheur Archie Sheridan, heeft iets speciaals gepland voor
diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens Halloween, wanneer veel mensen verkleed gaan als de
moordlustige Gretchen en alleen Archie de echte Beautykiller herkent. Archie weet dat hij zich
maar beter aan haar spel kan overgeven, maar Gretchen is gruwelijker en onvoorspelbaarder
dan Archie ooit heeft kunnen bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain heeft een gruwelijk gevoel
voor humor.' Stephen King 'Met een kil plezier laat Cain zien dat zelfs een gevild lijk een
macabere schoonheid heeft.' **** VN Detective & Thrillergids (over Wraak)
Action auto moto 1998
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia
experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner
Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische
uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon
Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt.
Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon
zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in
Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell
zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun
tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door
met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op
zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de
hoofdrol.
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben? Behartigt de markt de
publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de
overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke
transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen
tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd. Het
marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op
het behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een bredere leest
moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR
werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden
voor de publieke zaak die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de
overheid kan bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede
kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn
hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om
de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
Moody's Manual of Investments John Sherman Porter 1922
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De zestienjarige Anamika Sharma is een
levenslustige en leergierige scholiere in New Delhi met een fascinatie voor exacte
wetenschappen. Op school blinkt ze uit in natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in
de garage van haar ouders om de Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is niets meer
hetzelfde voor Anamika en kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer onderdrukken. Ze
begint een relatie met een oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe huisbediende en
verklaart haar liefde aan een klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd. Tegelijkertijd
worstelt ze met de moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude tradities nog niet van zich af
heeft geschud.
Current Contents Africa 1978
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden
de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht
door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel
de politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen
meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden
overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt
geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe
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groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome
herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat
ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog
meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of
bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de
spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid",
onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Le substitut de l'or noir Christian Sauli 2022-01-14T00:00:00Z Sur une île isolée de
l’Atlantique sud, une organisation criminelle a créé un procédé révolutionnaire : une ressource
énergétique inépuisable qui va bouleverser l’ordre économique de la planète. Les plus grandes
puissances mondiales chercheront à conquérir cette incroyable invention. Un roman
d’espionnage palpitant qui vous immerge dans un univers de pouvoir et d’argent où la survie de
l’humanité ne dépend plus que d’un seul homme.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit
Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De
Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiendeeeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette
Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een
beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was
het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een
wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid.
Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met
Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.
Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft
Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers
over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de
populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’
**** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Eeuwig de jouwe Daniel Glattauer 2014-07-31 Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij
houdt af. Judith, midden dertig en single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect,
begin veertig, is de droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet
met volle teugen van de aandacht van deze charmeur, die zich volledig op haar richt. Toch
begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende liefdesbetuigingen en
aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze probeert hem uit haar leven weg te
krijgen, maar het gaat van kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds
slechter met Judith, wat Hannes liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie volgt en
op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse liefdesgeschiedenis
verandert in een psychothriller die Stephen King de koude rillingen zou hebben bezorgd.
Business magazine 2000
Financial Mail 2004-11
Dochters van het daglicht Judy Batalion 2021-03-10 Het indrukwekkende Dochters van het
daglicht van Judy Batalion vertelt het verhaal van joodse gettomeisjes die zich verzetten tegen
de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. Dochters van het daglicht van
Judy Batalion vertelt het vergeten verhaal van de joodse gettomeisjes die in opstand kwamen
tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. In de krochten van de
British Library stuitte kunsthistoricus Judy Batalion vijftien jaar geleden op een obscuur Jiddisch
boekje uit 1946, Freuen in di Ghettos. Deze ‘gettomeisjes’ brachten hun vijanden al flirtend het
hoofd op hol, kochten ze om, maar vermoordden ze als het moest in koelen bloede. Ze
saboteerden de Duitse spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden wapens, maar droegen ook
zorg voor de kinderen en de zieken. In Dochters van het daglicht brengt Batalion al deze
indrukwekkende verhalen samen in een magistraal en meeslepend historisch epos. Middelpunt
vormt de hechte verzetsgroep rond de achttienjarige Poolse Renia Kukielka, die haar leven
zonder aarzeling in de waagschaal stelt om Hitler te verslaan. Met centrale thema’s als
vrouwenverzet, vriendschap en feminisme in oorlogstijd is Dochters van het daglicht van Judy
Batalion een boek dat geen lezer onberoerd zal laten. ‘Deze geschiedenis van joodse
verzetsvrouwen blijft nog lang nagalmen in je hoofd. Met haar krachtige verhaal geeft Batalion
een genuanceerd beeld van geschiedenissen die te snel worden vergeten.’ – Kirkus Reviews
(starred) ‘Dochters van het daglicht brengt een levendig eerbetoon aan vrouwelijke moed in de
breedste zin van het woord.’ – Publishers Weekly
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een nieuwe serie vol
humor, magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd
al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een
geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor
Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel
gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke
zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat
is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een
bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe
kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de
Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met verrassende
wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie Apperly wordt niet serieus genomen
door haar intellectuele familie. Wanneer haar beste vriendin Milly haar uitnodigt om naar New
York te komen, besluit ze dat het haar ondankbare familie goed zal doen het een poosje zonder
haar te stellen. Maar dat is niet de enige reden...In New York kruist haar pad dat van Matilda en
Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon. Luke wantrouwt Sophies vriendschap met zijn
grootmoeder. Hij doet Sophie een voorstel: hij zal haar helpen met haar geheime missie, als zij
iets voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te betalen?
Business Periodicals Index 2002
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller Willem de
Ridder is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige
boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van
elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat
je niet meer los.
De jaren Annie Ernaux 2020-10-08 Dit boek is een collectieve autobiografie van onze tijd. Het
vertelt het verhaal over de periode 1941-2006 door de lens van het geheugen, van
tegenwoordige en herinnerde indrukken, culturele gewoonten, taal, foto’s, boeken, liedjes, radio,
televisie, reclame en krantenkoppen. Annie Ernaux slaagt erin een vorm te vinden die zowel
subjectief als onpersoonlijk, particulier als collectief is, een nieuw genre in feite, dat beoogt het
verleden te vangen. Als vermenging van autobiografische fictie en sociologie is De jaren ‘een Op
zoek naar de verloren tijd van ons tijdperk van mediadominantie en consumentisme’ (The New
York Times), een monumentale bijdrage aan de twintigste-eeuwse Franse geschiedenis zoals
weerspiegeld in het leven van één vrouw.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van
Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica Kincaid
verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De
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Janson optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was
Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg
kreeg van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in
van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet
dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt
om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid
niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos
van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een
achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot,
gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
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Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een
welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten
onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar
te verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse
accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door
hartstocht, maar door wraak...
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft fantastisch werk geleverd door personages met een psychologische
kant te ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun
angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg intelligent en zorgt ervoor dat
het boek je bezig blijft houden. Vol met wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste
pagina wakker." - Boeken en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA WEG (DE AU
PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur
Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies
heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje als au pair aanneemt, komt
ze terecht bij een rijke familie op een landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te
zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten een disfunctionele familie, een verzuurd
huwelijk, getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als
Cassandra een baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze ervan
overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische
chateau van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte familie als bewoners. Het is de
ontsnapping die Cassandra nodig heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de
dingen niet zo glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister, kwaadaardig
web, wat Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar eigen
gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord
wordt gepleegd, dreigt dat haar kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend mysterie vol
complexe personages, gelaagde geheimen, dramatische wendingen en bloedstollende suspense.
BIJNA WEG is het eerste boek in een serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal
blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te bestellen!
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Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002 Nick Simpel raakt ongewild betrokken
bij een roofoverval. Om te bewijzen dat hij onschuldig is, moet hij de echte dader ontmaskeren.
Maar hoe doe je dat als je zelf in de gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb
verteld, simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen,
en ik de mijne. Maar wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het
tot me door dat de waarheid aan het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat
maakt het een miljoen keer erger.
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een
Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een
Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat
zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel
Jon Smith van Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de
groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als
de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de
levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld
van de ondergang te redden...
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce 2019-10-25 Eens begeerd is
het derde boek in de bestseller-serie met Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een
gratis download met meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees
worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar als er een patroon van
verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de plaatselijke politie al snel dat er een
seriemoordenaar als een gek tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke
aard van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun meest briljante geest
nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van
haar laatste zaak en probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst
afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en beseft dat de moordenaar
weer snel zal toeslaan, voelt ze zich genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te ver
om haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys zoektocht brengt haar naar de
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verontrustende wereld van prostituees, van gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert
dat er zelfs bij deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd is, worstelt Riley in een panische race
tegen de klok om de diepten van de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze
ontdekt leidt haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd is een
duistere psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is het derde deel in een
meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage – waardoor je tot diep in de nacht
blijft lezen. Boek 4 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Autocar & Motor 1994-05
Autocar 2005
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een
geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de
opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door
een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk
uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse schroeven,
structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te
voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert.
Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met
VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten
we onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke
vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo
en Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill
in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge
Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een
boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn
rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in
de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader
verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich
geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante
en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl
van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met
regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een
aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’
Libelle
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de
gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70
eenvoudige gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen genieten van veel verse groenten, fruit en
het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar
nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe
je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet combineert met de kracht van
gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker immuunsysteem.
Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke
vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te
maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij, grotendeels lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en
gevogelte.
France: the essential guide for car enthusiasts Julian Parish 2015-01-19 Whether you’re enjoying
a special journey across the channel with friends or a club, or looking to include automotivethemed locations in your family holiday, this guide shows you how to combine them with a
gourmet meal, wine tasting at a château – or just relaxing on the beach! Full of practical, clear,
easy-to-find information, this is the ideal companion when planning a trip, or as an on-the-road
reference book. Divided into five regions – Paris & the Île-de-France, Western France, Southern
France, Central France & the Alps, and North-East France – each chapter contains a wealth of
detailed information for the auto enthusiast. With sections on museums, classic and modern car
shows, automobilia, buying car parts, historic and modern motorsport events, and race circuits,
each entry is illustrated in full colour. This unique guide provides you with all you need to know
to enjoy a visit to France with a motoring twist – when to go, how to get there, and where to find
out more.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een
beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot
Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo
geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus
dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
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